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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. PRZETARGU NA WYBÓR WYKONAWCY USŁUG OCHRONY MIENIA, 
 UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I UTRZYMANIA ZIELENI W OBIEKTACH SPÓŁKI 

28.06.2021 
 
Pytanie 1. 
W związku z ogłoszonym przetargiem w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego lokalizacji - hala przemysłowa 
ul. Villardczyków w punkcie a) jest ochrona realizowana przez dwie osoby od poniedziałku do soboty w godzinach 
5:30-17:30 za wyjątkiem niedziel i świąt a w punkcie b) w pozostałym czasie jednoosobowo. 
Czy " w pozostałym czasie " udzielający zamówienie miał na myśli pozostały czas po godzinie 17:30 od poniedziałku 
do soboty za wyjątkiem niedziel i świąt, czy pozostały czas poza wymienionym w punkcie a) łącznie z niedzielami i 
świętami? 
 
Odpowiedź: 
Ochrona fizyczna obiekcie: hala przemysłowa w Wałbrzychu, ul. Villardczyków, będzie realizowana w systemie 24h 
/ 7dni w tygodniu, a więc w dni powszednie i soboty w godz. 5.30 – 17.30 dwóch pracowników, w pozostałym czasie 
(w godzinach nocnych w dni powszednie i soboty oraz w całodobowo w niedziele) przez jednego pracownika. 
 
Pytanie 2.  
W formularzu ofertowym jest pozycja odśnieżanie parkingu, ale w opisie zadania nie są podane metraże tych 
parkingów do lokalizacji: 
1. Hala Bolesławiec ul. Przemysłowa 11 
2. Hala Wałbrzych ul. Uczniowska 32 
3. Hala Wałbrzych ul. Villardczyków 
Proszę o odpowiedź  w celu poprawnego wypełnienie formularza ofertowego. 
 
Odpowiedź: 
Wielkości terenów utwardzonych (placów manewrowych) podlegających odśnieżaniu: 

1. Hala Bolesławiec, ul. Przemysłowa 11: 2982 m2, 
2. Hala Wałbrzych, ul. Uczniowska 32: 2990 m2, 
3. Hala Wałbrzych, ul. Villardczyków: 3190,5 m2.  

 
Pytanie 3. 
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie do SIWP: 
- Bolesławiec oraz Wałbrzych- hala przemysłowa- w dwóch lokalizacjach wskazana jest ochrona techniczna 
polegająca na nadzorze systemu monitorowania kamerami przemysłowymi oraz podjeździe grupy interwencyjnej. 
Prosimy o wskazanie dla każdej lokalizacji ilości kamer oraz nazwy istniejącego systemu telewizji przemysłowej. 
Prosimy również o takie same informacje dla lokalizacji Wałbrzych Villardczyków. 
 
Odpowiedź: 
 W halach przemysłowych w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej 11 i Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 32 
znajdują się systemy telewizji przemysłowej składające się z 12 kamer o rozdzielczości 2 Mpix, obejmujących 
zasięgiem całe otoczenie hal. Kamery i rejestrator wyprodukowane są przez BCS. Możliwy jest podgląd z kamer za 
pomocą sieci internet. Serwis systemów będzie realizowany przez odrębny podmiot. 
 W hali w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków w skład systemu telewizji przemysłowej będą wchodziły 22 
kamery 5 Mpx. System jest w trakcie realizacji i nie są jeszcze znane szczegóły. Rejestrator i podgląd będą 
znajdowały się na portierni. Serwis będzie realizowany przez wykonawcę na podstawie gwarancji. 
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